
 

Mi dzyrzeckie Stowarzyszenie Przyjació  Sportu

       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Bobowicko.cel.1 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

1%



 

Stowarzyszenie Kalsko XXI

       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%
cel szczegó owy Kalsko.cel.1 

1



 

Mi dzyrzeckie Stowarzyszenie Przyjació  Sportu

       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Bobowicko.cel.1 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

1%



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Mi dzyrzecz.cel.2 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

       Szkolne Ko o Krajoznawczo-Turystyczne

          
          

          
          

       „Bezdro a”

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Mi dzyrzecz.cel.3 

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%

 

       P
TTK Oddzia  „Ziemi Mi dzyrzeckiej”

1



       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Mi dzyrzecz.cel.6

Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015 
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
 

          
      Parafi  Rzymskokatolick

     p.w. w. Jana Chrzciciela w Mi dzyrzeczu



Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Mi dzyrzecz.cel.4

          
     Muzeum Ziemi Mi dzyrzeckiej

          
          

  im. Alfa Kowalskiego



Zbieramy By  móg  pomóc innym.

Wspieraj lokalnie!

    W celu atwego wype nienia formularzy PIT wykorzystaj bezp atny program E-PITY 2015
znajduj cy si  na stronie internetowej www.lgrow.pl

Wesprzyj

%1
       Wska  w zeznaniu PIT za rok 2017
   nr KRS: 0000334677 oraz 
cel szczegó owy Mi dzyrzecz.cel.5

 

          
  Lubuski Klub Karpiowy


